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 CỘNG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VI ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

       Số: 25/12-VTTG 

V/v: Sự việc xảy ra tại Con Cuông 

 
Xã Đoài, ngày 4  tháng 7 năm 2012 

 

Kính gửi:  - Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An, 

- Ban Tôn Giáo tỉnh Nghệ An, 

- Sở Công An tỉnh Nghệ An, 

- Uỷ Ban Mặt Tr ận Tổ Quốc tỉnh Nghệ An, 

- Ủy Ban Nhân Dân huyện Con Cuông, 

- Ủy Ban Nhân Dân xã Yên Khê. 

Sự kiện chính quyền địa phương dùng con đồ, cán bộ và lực lượng vũ trang công khai đàn áp tôn 

giáo ngày 01/7/2012 tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã được thế giới biết đến và lên 

án gay gắt. Tòa Giám mục Giáo phận Vinh mạnh mẽ lên án những việc làm sai trái đó và khẳng định 

dứt khoát quan điểm của mình như sau: 

1/ Việc linh mục và giáo dân tổ chức dâng lễ cầu nguyện theo nghi thức đạo Công giáo tại xã 

Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là việc chính đáng, thực hiện quyền căn bản của công 

dân, phù hợp với luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế: 

- Công dân có quyền tự do tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền 

tự do tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy (Điều 70 Hiến Pháp 1992 sửa 

đổi 2005, Điều 1 Pháp Lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004). 

- Từ rất lâu trên địa bàn huyện Con Cuông đã có nhiều người Công giáo sinh sống. Những năm 

1970, Giáo phận Vinh đã cử Linh mục Trần Thanh Hương đến dâng lễ cầu nguyện cho bà con giáo 

dân trên địa bàn này và không gián đoạn lâu. Con số giáo dân ở đây ngày càng tăng, hiện đã có gần 

300 người Công giáo làm ăn sinh sống ở các xã thuộc huyện Con Cuông. Trong lúc chưa có đất xây 

nhà nguyện, Giáo phận Vinh phải mượn nhà ông Phạm Thế Trận để làm nhà nguyện phục vụ nhu cầu 

tôn giáo của giáo dân là điều thiết yếu. Đây là nhu cầu cấp thiết cần điều chỉnh cho phù hợp như Chỉ 

Thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. 

- Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Linh mục quản xứ Quan Lãng, người phụ trách mục vụ cho 

bà con giáo dân trên địa bàn huyện Con Cuông, và bà con giáo dân nơi đây đã ít nhất 4 lần làm đơn và 

hồ sơ xin thành lập họ đạo Con Cuông, tách từ giáo xứ Quan Lãng, cũng như tờ trình đăng ký điểm sinh 

hoạt động tôn giáo trong khi chờ quyết định thành lập họ đạo này gửi các cấp có thẩm quyền (Lần 1: 

ngày 25/10/2010; lần 2: ngày 6/12/2010; lần 3: ngày 8/9/2011; và lần 4: ngày 02/12/2011). Đặc biệt, 

ngày 6/6/2012, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã có Công văn số 24/12 VTTG đề nghị giải quyết vấn 



 

đề Con Cuông. Tuy nhiên, từ đó đến nay cũng không được chính quyền các cấp trả lời và chấp thuận 

đúng như quy định tại Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và 

các Điều 9, 10 và 26 Nghị Định 22/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. 

- Hơn nữa, việc linh mục và giáo dân tổ chức dâng lễ cầu nguyện là việc thực hiện “l ễ nghi tôn 

giáo” , chứ không phải việc “gi ảng đạo, truyền đạo”  như các văn bản của chính quyền địa phương 

trước đây đã nói. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 11 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 

năm 2004: “Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được 

giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo.” 

2/ Việc đàn áp tôn giáo tại huyện con cuông mang tính hệ thống và có tổ chức. Từ việc ngăn 

cản và phá rối thánh lễ ngày 13/11/2011, đến việc ném mìn ngày 30/11/2011, rồi đến việc dùng côn đồ 

và cả các lực lượng vũ trang đánh đập linh mục, tu sĩ và giáo dân, phá nhà nguyện, đập phá đồ phụng 

tự, đặc biệt nghiêm trọng là đập nát tượng Đức Mẹ trong cung thánh nhà nguyện ngày 01/7/2012, đã 

xúc phạm nghiêm trọng niềm tin tôn giáo, xúc phạm đến toàn thể Giáo Hội Công giáo. 

Chúng tôi có đủ bằng chứng về việc chính quyền huyện Con Cuông trực tiếp hoặc tổ chức thuê 

người và điều động công an, quân đội, dân phòng (kể cả súng ống và chó nghiệp vụ) để ngăn cản 

không cho các linh mục và giáo dân dâng lễ, đánh đập giáo dân và linh mục. Nhất là hành vi cho hàng 

chục người chiếm đoạt nhà nguyện, tháo dỡ cửa, phá phách đồ thánh, đập phá tượng Đức Mẹ và các 

hành vi khác xúc phạm nặng đến niềm tin tôn giáo. 

Những điều này đã đi ngược lại với các quyền căn bản của con người được Pháp luật Việt Nam 

quy định tại Điều 70 Hiến pháp 1992 sửa đổi 2005 và các văn bản luật liên quan, Điều 18 Tuyên ngôn 

quốc tế về nhân quyền 1948 mà Việt Nam là thành viên từ 20/9/1977, Điều 18 Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã gia nhập ngày 24/9/1982, về quyền tự do tôn 

giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do theo một tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn 

giáo hay tín ngưỡng qua sự thờ phụng, hành đạo, nghi lễ hay giảng dạy, hoặc riêng tư hoặc với người 

khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng của bất cứ người nào. 

Cần nhấn mạnh là việc điều động quân đội để giải quyết vấn đề dân sự là điều hoàn toàn không thể 

chấp nhận trong một quốc gia hòa bình thời hiện đại. Trong lúc Đất nước đang bị Trung Quốc lấn 

chiếm biên cương hải đảo, thực hiện ý đồ xâm lược đen tối, lẽ ra quân đội phải đứng ra để bảo vệ Đất 

nước, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thì ngược lại quân đội được điều động đàn áp chính công 

dân của mình cách phi lý. 

3/ Nhiều báo đài tỉnh Nghệ An đã xuyên tạc sự thật, vu khống các linh mục, tu sĩ và giáo dân. 

Trong khi chính quyền địa phương đã ngang nhiên vi phạm pháp luật, dùng mọi cách cấm cách, bách 

hại tôn giáo, dùng các thủ đoạn để chia rẽ lương giáo, thì nhiều báo đài Nghệ An đã bóp méo, xuyên 

tạc sự thật. Cụ thể, Báo Nghệ An số 9086 ra thứ ba, ngày 3/7/2012 đã đăng bài “Các linh mục và giáo 

dân giáo xứ Quan Lãng tới gây rối, hành hung người dân xã Yên Khê”; và số 9087 ra thứ tư, ngày 

4/7/2012 đã đăng bài “Linh mục và các chức sắc Giáo xứ Quan Lãng đã đẩy nhiều tín đồ vào con 

đường vi phạm pháp luật”. Nhóm phóng viên của tờ báo này đã quy kết vô căn cứ các linh mục và 



 

giáo dân vi phạm pháp luật, nhất là đảo lộn sự thật cho rằng các linh mục và giáo dân đánh người và 

gây rối thay vì thực tế là chính quyền, công an, bộ đội đã gây rối, đánh người, phạm thánh và đàn áp 

tôn giáo cách nặng nề. Cùng một nội dung tương tự, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An các ngày qua 

cũng đã đăng tải những nội dung sai sự thật như vậy. 

Từ những nhận định trên, Tòa Giám mục và toàn thể Giáo phận Vinh cực lực lên án việc chính 

quyền đàn áp linh mục và giáo dân thực hành quyền tự do tôn giáo nói trên. Đặc biệt, chúng tôi 

mạnh mẽ lên án việc chính quyền xúc phạm Tượng Thánh và các đồ Thánh khác, xúc phạm lòng 

tin của toàn thể Giáo Hội Công giáo. 

Chúng tôi đề nghị chính quyền các cấp làm rõ những hành vi sai phạm nghiêm trọng đó để xử lý 

theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, đồng thời chính thức xin lỗi công khai Giáo Hội 

Công giáo về hành vi phạm Thánh đáng tiếc nói trên. 

Yêu cầu các báo đài đăng tải các bài cải chính, xin lỗi công khai việc đã xuyên tạc, vu khống 

những người liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Yêu cầu chính quyền địa phương tìm cách hàn gắn những chia rẽ lương giáo trên địa bàn mà chính 

quyền đã gây ra, đồng thời tìm mọi cách khắc phục các hậu quả do việc làm sai trái của họ. Đặc biệt, 

đền bù những thiệt hại về người và của cho những nạn nhân do hành vi trái pháp luật xâm hại. 

Đề nghị sớm giải quyết những nhu cầu tôn giáo chính đáng của công dân, tránh những xung đột 

trong tương lai có thể xảy ra do việc chậm trễ thực thi pháp luật của chính quyền địa phương. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 

T/M. TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 

 
                  

Nơi gửi:  - Như trên; 

 - Cục An Ninh; 

- Ban Tôn Giáo Chính Phủ; 

- Linh mục chánh và phó xứ Quan Lãng; 

- Linh mục quản hạt và các Linh mục trong hạt Bột Đà; 

- Báo Nghệ An. 

- Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An. 

- Lưu văn phòng. 


